




צעדת המרטירים



–כתיבת ספר ההתגלות •

האפוקליפסה 

...ַאֲחֵרי ֵכן ָרִאיִתי ְוִהֵנה ָהמֹון ַרב  ' חזון יוחנן ז
הְוִלְפֵני ַהִכֵסאעֹוְמִדים ִלְפֵני  ַהֹשֶֹ

ֵהם ְלבּוִשים ְגִלימֹות ְלָבנֹות ְוַכּפֹות ְתָמִרים בִ  םְכשֶֹ ה ֵהם ַהָבִאי... יֵדיהֶֹ ם  ֵאלֶֹ
ם וְ . ִמן ַהָצָרה ַהְגדֹוָלה ת ְגִלימֹוֵתיהֶֹ הֵהם ִכְבסּו אֶֹ .ִהְלִבינּו אֹוָתן ְבַדם ַהֹשֶֹ



16יוחנן ג 

ים ֶאת ָהעֹוָלם                                ה ָאַהב ֱאֹלהִּ י כֹּ כִּ

ידֹו                         חִּ נֹו יְּ י ָנַתן ֶאת בְּ ַעד כִּ

ין ּבֹו ֹּאַבד ָכל ַהַמֲאמִּ ֹּא י ֶאָלא  , ְלַמַען ל

ְנַחל ַחיֵּי עֹוָלם .  יִּ

ֹּא ָשַלח ֶאת  ים ל ן ָהֱאֹלהִּ נֹוהֵּ ֶאל  בְּ

ט ֶאת ָהעֹוָלם ְשפֹּ ,                ָהעֹוָלם לִּ

י  ָוַשע ָהעֹוָלם ַעל־ָיָדיוֶאָלא ְכדֵּ .ֶשיִּ



ל' בֵּ ד תֵּ ָּוסֵּ ָאז הִּ י ּוְרשּו ֶאת ַהַמְלכּות ַהמּוָכָנה ָלֶכם מֵּ י ָאבִּ 35,ּבֹואּו ְּברּוכֵּ

י ֶלֱאֹכל ַתֶתם לִּ י ונְּ יתִּ י ָרֵעב ָהיִּ ,כִּ

י ֵקיֶתם אֹותִּ שְּ הִּ י וְּ יתִּ ,ָצֵמא ָהיִּ

י ֶתם אֹותִּ י ַוֲאַספְּ יתִּ ,עֹוֵבר ֹאַרח ָהיִּ

י36 ֶתם אֹותִּ ַבשְּ לְּ הִּ ,ָערֹום ־וְּ

י ֶתם אֹותִּ ַקרְּ י ובִּ יתִּ ,  חֹוֶלה ָהיִּ

י וָבאֶתם ֵאַלי יתִּ ַמֲאָסר ָהיִּ .'בְּ
34-40מתי כה 



רו ֵאָליו37 יֹאמְּ ים וְּ יקִּ ,  ַיֲענו ַהַצדִּ

ָך, ֲאדֹוֵננו' נו אֹותְּ ֶהֱאַכלְּ ָך ָרֵעב וְּ ינו אֹותְּ אֹו ָצֵמא  , ָמַתי ָראִּ

ָך ֵקינו אֹותְּ שְּ הִּ ָך38?וְּ נו אֹותְּ ָאַספְּ ינוָך עֹוֵבר ֹאַרח וְּ אִּ אֹו  , ָמַתי רְּ

ָך נו אֹותְּ ַבשְּ לְּ הִּ ַמֲאָסר  39?ָערֹום וְּ ָך חֹוֶלה אֹו בְּ ינו אֹותְּ וָמַתי ָראִּ

?'וָבאנו ֵאֶליָך

יֹאַמר ָלֶהם40 יב ַהֶמֶלְך וְּ י ָלֶכם, ָאֵמן, 'ָישִּ ,  אֹוֵמר ֲאנִּ

יֶתם י ֲעשִּ ים ָהֵאֶלה לִּ ַטנִּ ֶאָחד ֵמַאַחי ַהקְּ יֶתם לְּ .'ַמה ֶשֲעשִּ
34-40מתי כה 



רו ֵאָליו37 יֹאמְּ ים וְּ יקִּ ,  ַיֲענו ַהַצדִּ

ָך, ֲאדֹוֵננו' נו אֹותְּ ֶהֱאַכלְּ ָך ָרֵעב וְּ ינו אֹותְּ אֹו ָצֵמא  , ָמַתי ָראִּ

ָך ֵקינו אֹותְּ שְּ הִּ ָך38?וְּ נו אֹותְּ ָאַספְּ ינוָך עֹוֵבר ֹאַרח וְּ אִּ אֹו  , ָמַתי רְּ

ָך נו אֹותְּ ַבשְּ לְּ הִּ ַמֲאָסר  39?ָערֹום וְּ ָך חֹוֶלה אֹו בְּ ינו אֹותְּ וָמַתי ָראִּ

?'וָבאנו ֵאֶליָך

יֹאַמר ָלֶהם40 יב ַהֶמֶלְך וְּ י ָלֶכם, ָאֵמן, 'ָישִּ ,  אֹוֵמר ֲאנִּ

יֶתם י ֲעשִּ ים ָהֵאֶלה לִּ ַטנִּ ֶאָחד ֵמַאַחי ַהקְּ יֶתם לְּ .'ַמה ֶשֲעשִּ
34-40מתי כה 



ְשמֹּאלֹו ים לִּ ָצבִּ ֹּאַמר ֶאל ַהנִּ ן י י כֵּ ,  ַאֲחרֵּ

י' ֶמנִּ ים, ְלכּו מִּ ָטן ּוְלַמְלָאָכיו, ֲארּורִּ ש עֹוָלם ַהמּוָכָנה ַלשָֹּ ,ֶאל אֵּ

י ֶלֱאֹכל42 ַתֶתם לִּ לֹא נְּ י וְּ יתִּ י ָרֵעב ָהיִּ ,  כִּ

י ֵקיֶתם אֹותִּ שְּ לֹא הִּ י וְּ יתִּ ,ָצֵמא ָהיִּ

י43 ֶתם אֹותִּ לֹא ֲאַספְּ י וְּ יתִּ ,  עֹוֵבר ֹאַרח ָהיִּ

י-ָערֹום  ֶתם אֹותִּ ַבשְּ לְּ לֹא הִּ ,וְּ

ַמֲאָסר  י-חֹוֶלה ובְּ ֶתם אֹותִּ ַקרְּ לֹא בִּ .'וְּ
ֹּאְמרּו44 ם ְוי יבּו ַגם הֵּ ר  , ֲאדֹונֵּנּו, 'ָישִּ א אֹו עֹובֵּ ב אֹו ָצמֵּ ינּו אֹוְתָך ָרעֵּ ָמַתי ָראִּ

ַרְתנּו אֹוְתָך ֹּא שֵּ ַרח אֹו ָערֹום אֹו חֹוֶלה אֹו ְּבַמֲאָסר ְול ָאז ַיֲעֶנה ָלֶהם  45?'אֹּ

ֹּאַמר ן', ְוי י ָלֶכם, ָאמֵּ ר ֲאנִּ ֶלה, אֹומֵּ ים ָהאֵּ ן ַהְקַטנִּ יֶתם ְלֶאָחד מִּ ֹּא ֲעשִּ ַמה ֶשל

יֶתם י לֹא ֲעשִּ .'ַגם לִּ

ֶנש עֹוָלם46 ֶלה יְֵּלכּו ְלעֹּ ן אֵּ ים ְלַחיֵּי עֹוָלםּוְבכֵּ יקִּ ."ְוַהַצדִּ



:  אמר רבי אבין

היה עומד על פתחך  העני

,  עומד על ימינווהקדוש ברוך הוא

כי עמד לימין אביון  (:תהילים קט)דכתיב 

מדרש רבה ויקרא לד ט  



יש  , ַאַחי ֹּאַמר אִּ ם י י ֱאמּוָנה"ַמה תֹוֶעֶלת ַּבָדָבר אִּ "יֵּש לִּ

ים ין לֹו ַמֲעשִּ יעֹו? ְואֵּ ?ֲהתּוַכל ָהֱאמּוָנה ְלהֹושִּ

ין ָלֶהם ֶלֶחם ֻחָקם ם ְואֵּ ירֹּ ְהיּו ְּבעֵּ ם יִּ ,ָאח אֹו ָאחֹות אִּ

ֹּאַמר ָלֶהם ֶכם י יש מִּ ְכלּו  , ְלכּו ְלָשלֹום", ְואִּ ְתַחְממּו ְואִּ הִּ

י גּוָפם , "ָלשַבע ְתנּו ָלֶהם ָצְרכֵּ ֹּא תִּ ?ַמה הֹוַעְלֶתם-ְול

ים, ָכְך ַגם ָהֱאמּוָנה ין ָּבּה ַמֲעשִּ ם אֵּ יא ְכֶשְלַעְצָמּה, אִּ ָתה הִּ .מֵּ



ה ְוִאיַרש ַחֵיי עֹוָלם׃  ֱעשֶֹ 26ָמה־אֶֹ

ר ֵאָליו ַמה־ָכתּוב ַבתֹוָרה ֵאיְך ַאָתה ַַַיַען ַוֹיאַמר27קֹוֵרא׃ ַוֹיאמֶֹ

יָך   ה ֱאֹלהֶֹ ְוָאַהְבָת ֵאת ְיהֹוָ

ְבָכל־שכלָךּוְבָכל־ְלָבְבָך ּוְבָכל־ַנְפְשָך ּוְבָכל־ְמֹאְדָך 

ת־ֵרֲעָך ָכמֹוָך ׃  ְואֶֹ

ר ֵאָליו ֵכן ֱהִשיבֹוָת  28 ַוֹיאמֶֹ

ְחֵיה׃  29ֲעֵשה־ֹזאת וֶֹ

י לוָקס ֶפֶרק י שֹוָרה ַעל־פִּ ַהבְּ



ְך ַוָיֹבא ָעָליו ַוַיְרא ֹאתֹו וַ ֹשְמרֹוִניְוִהֵנה 33 רֶֹ 34יֱֶֹהמּו ֵמָעיו׃ ֹהֵלְך ַבדֶֹ

מֶֹ  ת ְּפָצָעיו ַוְיסּוֵכם ְבשֶֹ ְמתֹו וַ ַוִיַגש ֵאָליו ַויְֶֹחַבש אֶֹ יֹוִליֵכהּו  ן ָוָיִין ַוַיְרִכיֵבהּו ַעל־ְבהֶֹ

ל־ַהָמלֹון ַוְיַכְלְכֵלהּו׃ ְוַלָמֳחָרת ְבָנְסעֹו הֹוִציא ְשנֵ  י ִדיָנִריםאֶֹ

ַוִיְתֵנם ְלַבַעל ַהָמלֹון

ַוֹיאַמר

ַכְלֵכל אֹותוֹ 

ר תֹוִסיף עֹוד ְוֵאת ֲאשֶֹ

ְלהֹוִציא ָעָליו

נּו ָלְך׃ ֲאִני ְבשּוִבי ֲאַשְלמֶֹ



יחזקאל לד טו

ֲאִני ֶאְרֶעה צֹאִני 
ַוֲאִני ַאְרִביֵצם 

.'ְנֻאם ֲאֹדָני ה
ֶאת ָהֹאֶבֶדת ֲאַבֵקׁש

ַהִנַדַחת ָאִׁשיב-ְוֶאת
ְוַלִנְׁשֶבֶרת ֶאֱחֹבׁש

...ַהחֹוָלה ֲאַחֵזק -ְוֶאת





האכלת הרעבים השקית הצמאים הלבשת הערומים קבורת המתים



הכנסת אורחים  סעד   לחולים שחרור אסורים



קבורת המתים



(:404–386, דרשות)נן כריסוסטומוס חיו•

,  כאשר אתה עייף מן התפילה ואין עונה לתפילותיך

.   חשוב כמה פעמים שמעת את הקריאה של העני ולא הטת לו אוזן

.   בשלחך ידיים לאלוהים לא יישמע קולך

.  פשוט  ידיך לא לאלוהים אלא לעניים



כלום היה יכול להתקיים מופע גדול יותר של שפלות רוח "
מאשר השתתפותו  , רבון כל הדברים, מצדו של אלוהים

הטהור שאיננו יודע טומאה . בבחירה חופשית בטבענו החסר
חווה על בשרו כל שלב בעוני  , הכתים עצמו בכתם האנושי

.  הנורא של החיים האנושיים והרחיק עד כדי שחווה את המוות
!"יוצר החיים טעם מן המוות–ראו מה מידת עוני מרצון 

4–מאה , גרגוריוס מניסה

(9השניה אל הקורינתיים ח )"[ התקבצן]"כי בהיותו עשיר נעשה רש 



"הכופר"יוליאנוס 

של גלטיה ציווה יוליאנוס  ( הפגני)במכתב לכהן הגדול 

ליטרים                             34,000טונות של חיטה ו 200על הקצאת 

:של יין לטובת העניים

הקם בכל עיר ועיר אכסניות רבות ללינת הזרים                        

הנני מורה כי יש לתת חמישית מן  ... למען יהנו מרוחב ליבנו

הסכום לעניים המשמשים את הכהנים ואת השארית יחלקו 

.                                            אנשינו לנוודים ולקבצנים

,  בושה היא שבעוד שיהודי לעולם אינו נאלץ לחזר על הפתחים

מסייעים לא רק לעניים שלהם אלא גם ( הנוצרים)והכופרים 

גלויה לכל העובדה                                            , לעניים שלנו

.איננו נוקפים אצבע למען אחינו( הפגנים)כי אנו 



בעת העתיקה המאוחרת  

חל מעבר מדגם חברתי אחד  

: למשנהו

מחברה שבה העניים הם  

במידה רבה בלתי נראים

שבה הוענק להם  חברהל

תפקיד חשוב בדמיון  

הקולקטיבי

:פטר בראון



זכויות היתר שקיבלה הכנסייה אחרי התנצרותו  

של קונסטנטינוס שינו באורח דרמטי את מימדיה  

הצדקה לא הייתה עוד  .... של הצדקה הנוצרית

עניין קהילתי פנימי  המכוון לפתור את  מצוקתם  

...  של הנזקקים

הפכה לתכונה הנדרשת מאיש "הענייםאהבת"

ובישופים וכמרים נדרשו לנהוג על פיה , ציבור

. בתמורה לזכויות  היתר שקבלו



ק ו רֶֹ ַמֲעֵשי ַהְשִליִחים ּפֶֹ

ָגַדל ִמְסַּפר , ַבָיִמים ָהֵהם ֵהֵחלּו ַהְיהּוִדים דֹוְבֵרי  , יםַהַתְלִמידִ ְכשֶֹ
ם  ַהְיָוִנית ְלִהְתלֹוֵנן ַעל דֹוְבֵרי ָהִעְבִרית ַעל שֶֹ  ת ַאְלְמנֹוֵתיהֶֹ ִהְזִניחּו אֶֹ

ִליִחים  ָקְראּו ְשֵנים־ָעָשר ַהְש διακονία .2ַבֲחֻלַקת ַהַסַעד ַהיֹוִמית 
ת ֲהמֹון ַהַתְלִמיִדים ְוָאְמרּו ֲאַנחְ : "אֶֹ ת ְדַבר ֹלא ָרצּוי שֶֹ נּו ַנֲעֹזב אֶֹ

διακονεῖν.ֱאֹלִהים ּוְנָשֵרת ַבֻשְלָחנֹות τραπέζαις3ָלֵכן ,
ם ִשְבָעה ֲאָנִשים ַבעֲ , ַאִחים ְמֵלֵאי רּוַח  , ֵלי ֵשם טֹובַבֲחרּו ִמֵביֵניכֶֹ

ִפָלה ַוֲאַנְחנּו ַנְתִמיד ַבְת 4. ְוַנְפִקיד אֹוָתם ַעל ָהִעְנָין ַהזֶֹה, ְוָחְכָמה

διακονίᾳּוְבֵשרּות ְדַבר ֱאֹלִהים τοῦ λόγου ".5 ָָבר ִנְתַקֵבל ַהד

ת  יש ָמֵלא ֱאמּוָנה ְורּוַח אִ , ְסֵטָפנֹוסְבֵעיֵני ָכל ַהָקָהל ּוָבֲחרּו אֶֹ

ש ת ִפיִליּפֹוס, ַהֹקדֶֹ ת ִניָקנֹור, ְואֶֹ ת ְּפרֹוכֹורֹוס ְואֶֹ ,אֶֹ
ת ִניקֹוָלאֹוס ת ַּפְרֵמָנס ְואֶֹ ת ִטימֹון ְואֶֹ ָהָיה,אֶֹ 6. ֵגר ֵמַאְנִטיֹוְכָיהשֶֹ

ֱעִמידּו אֹוָתם ִלְפֵני  ְוָסְמכּו  ִהְתַּפְללּו, ַהְשִליִחיםהֶֹ
ם .ָיַדִים ֲעֵליהֶֹ



:2017מעשי השליחים 

ָלהְוָקָרא ֶאת  הִּ ֵני ַהקְּ קְּ .זִּ

presbuterous

:2028מעשי השליחים 

ֶדש ָשָמה ֶאְתֶכם רּוַח ַהקֹּ

ים  יגִּ הִּ ַמנְּ episkopousἐπίσκοποςלְּ

ים ַלת ֱאֹלהִּ ְרעֹות ֶאת ְקהִּ .לִּ

πρεσβύτερος



היום בו פסקו אמות המים  

ותעלות הביוב להזרים  

-

הוא יום נפילתה של 

האימפריה הרומית



לאו הגדולאטילה ההוני 452







בעל סמכות במקום שבו נוסדה כהונת הדת  ( ארצי)אין זה ראוי שיכהן קיסר חילוני 

לבנות  , לפיכך ראיתי לנכון להעביר את שלטוני למזרח, הנוצרית בידי קיסר שמימי

עיר בביזנטיון שתיקרא על שמי ולמשול משם על מזרח האימפריה



הבירה החדשה–קונסטנטינופול 



קיסר

גלריוס

אוגוסטוס

דיוקלטיאנוס

אוגוסטוס

מקסימיאנוס

קיסר

-קונסט

נטיוס

'טינוס

קיסר

סוורוס

קיסר

מכסימינוס











RAFFAELLO Sanzio, The Battle at Pons Milvius ,detail,  1520-24, Fresco,  Palazzi Pontifici, Vatican









"IMP · CAES · FL · CONSTANTINO ·
MAXIMO · P · F · AVGUSTO · S · P · Q · R ·

QVOD · INSTINCTV · DIVINITATIS ·
MENTIS · MAGNITVDINE · CVM ·

EXERCITV · SVO · TAM · DE · TYRANNO ·
QVAM · DE · OMNI · EIVS · FACTIONE ·

VNO · TEMPORE · IVSTIS · REM-PUBLICAM 
· VLTVS · EST · ARMIS · ARCVM ·

TRIVMPHIS · INSIGNEM · DICAVIT"

שצבאו היה , ניצחון קונסטנטינוס
,                        קטן בהרבה משל יריבו

יוחס להתערבות אלוהית

Instinctu divinitatis  ,

כפי שנאמר בכתובת שעל

"  קשת קונסטנטינוס"

.שהוקמה לכבוד הניצחון

קונסטנטינוס העתיר מתנות

על הכנסיות ופטר את כמריהן  
.מתפקידי ציבור

אל הקיסר פלביוס "
קונסטנטינוס הגדול האדוק  

[  הוא], בזכותו, והמבורך
המונחה על ידי האלוהי    

,  ובזכות גדולת חשיבתו
העביר את המדינה  

הטיראנים וכל  [ משלטון]
ההולכים בעקבותיהם 

בעזרת צבאו , באותה עת
,  וכוחו הצודק

הסנאט ואנשי רומא הקדישו 





The Battle at Pons Milvius from the Arch of Constantine, Rome.

In the frieze at the foot of the image 

Constantine's cavalry drive Maxentius' troops into the waters of the Tiber .



RAFFAELLO Sanzio, The Baptism of 

Constantine, 1520-24

Fresco,Stanza di, Palazzi Pontifici, Vatican





:ואמרופטרוס ופאולוס בלילה הופיעו לפניו 

יען כי סירבת לשפוך דם נקיים שלחנו אדוננו ישו 

קרא אליך את  . כריסטוס להציע לך דרך להירפא ממחלתך

והוא יראה לך את המעיין  ... סילבסטר הבישוף 

.  שעליך לטבול בו שלוש פעמים ואזי תרפא מן הצרעת

ואתה בתמורה תהרוס את 

מחדשהאלילים ותקים מקדשי 

, את כנסיותיו של כריסטוס

משהתעורר שלח  .            תהיה משרתוומעתה 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Brosen_icon_constantine_helena.jpg








,  ישוע המשיח, באדון אחד( אני מאמין)ו

,  בן יחיד לאלוהים

.  אשר נולד מן האב לפני כל הדורות

.  אל אמת מאל אמת, אור מאור, אל מאל

; לא נברא כי אם מולד



קרדו  / אני מאמין 

נוסח ועידת ניקיאה-

,                        בורא שמיים וארץ, האב הכול יכול, אני מאמין באלוהים אחד

.כל הגלוי וכל הסמוי

,בן יחיד לאלוהים, ישוע המשיח, ובאדון אחד

.אשר נולד מן האב לפני כל הדורות

. אל אמת מאל אמת, אור מאור, אל מאל

; לא נברא כי אם מולד

,  עצמו עצם האב ועל ידו נעשה הכל

,  ובמעשה רוח הקודש; ולמען ישענו ירד מן השמיים, בני האדם, בעבורנו

, פילאטוספונטיוססבל בימי , נצלב למעננו. נולד ממרים הבתולה והיה לאדם

והוא יושב לימין  , ועלה השמיימה, ביום השלישי קם לתחייה ככתוב. ונקבר

...  . וישוב בהוד לשפוט את החיים ואת המתים ולא יהיה קץ למלכותו. האב

.אמן



ניקיאהנוסח ועידת -קרדו   = אני מאמין 

כל הגלוי  , בורא שמיים וארץ, האב הכול יכול, אני מאמין באלוהים אחד

אשר נולד , בן יחיד לאלוהים, המשיחישוע, ובאדון אחד. וכל הסמוי

. אל אמת מאל אמת, אור מאור, אל מאל.מן האב לפני כל הדורות

,  בעבורנו, הכלעצמו עצם האב ועל ידו נעשה ; לא נברא כי אם מולד

,  ובמעשה רוח הקודש; ולמען ישענו ירד מן השמיים, בני האדם

פונטיוססבל בימי , נצלב למעננו. נולד ממרים הבתולה והיה לאדם

,  ועלה השמיימה, ביום השלישי קם לתחייה ככתוב. ונקבר, פילאטוס

וישוב בהוד לשפוט את החיים ואת המתים  . והוא יושב לימין האב

,  המחייה, האדון, אני מאמין ברוח הקודש. ולא יהיה קץ למלכותו

כפי  , וכלבןכלאב-לו סוגדים ולו נותנים יקר [. ומהבן]הנובע מהאב 

הקתולית  , אני מאמין בכנסייה האחת הקדושה. שנאמר על ידי הנביאים

ומצפה לתחיית  , ואני מכיר בכך שישנה  טבילה אחת למחילת החטאים, והשליחית

.   אמןהמתים  ולחיי העולם הבא 



https://www.youtube.com/watch?v=p59tfVW6Df8

https://www.youtube.com/watch?v=2VLLaUn2Q9

U

https://www.youtube.com/watch?v=p59tfVW6Df8
https://www.youtube.com/watch?v=2VLLaUn2Q9U
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הקיסר תאודוסיוס והבישופים בקונציל  –פרסקו 

431האקומני באפסוס 

אל . אשר נולד מן האב לפני כל הדורות

לא .    אל אמת מאל אמת, אור מאור, מאל

עצמו עצם האב ועל ידו  ; נברא כי אם מולד

,נעשה הכל



346-395"  הגדול"Iתאודוסיוס 



(מערב) (מזרח)

גרטיאנוס/Iולנטיניאנוס
באדריאנופולמת , אריאני)ואלנס

378)

תאודוסיוס IIולנטיניאנוס /גרטיאנוס

הונוריוס ארקדיוס /תאודוסיוס

צרות של קיסרים

פגניות

אריאניות

גותים



מוכתר כאוגוסטוס במזרח–379

בעקבות מחלה קשה  נטבל לנצרות –380

על כל    : צו משותף עם גרטיאנוס-

תושבי האימפריה לקבל נצרות לפי  

שיטת רומא ואלכסנדריה

,  גירוש האריאנים: קונסטנטינופול-

סגירת הקפלות האריאניות ורדיפת 

שונים" כופרים"

בקונסטנטינופולקונציל אקומני –381

תקרית שבירת פסלי תאודוסיוס   –387

באנטיוכיה ודרשות יוחנן כריסוסטומוס

:  שליחי הקיסר בסוריה ובמצרים–388

הרס המקדשים

איסור לשקם את מזבח הניצחון  –391

עונשים על קיום קרבנות, ברומא

פגנים וטקסים פגנים  



(  אדיקט מילנו)הנצרות דת מותרת –313

הנצרות דת מועדפת–324

הנצרות דת רשמית של האימפריה–385

הנצרות היא דיופיזיטית–451


